
PROTOKOLL
ftirt vid ordinarie vårstämma med delägarna i Jukkasjiirvi
S;ns Skogsallmåinning. Torsdag l4 juni 2018 kl.19.00 på
Församlingshemmet, Vittangi.

Niirvarande: enl. näwarolista 21 st.

§r.
Stäimmans ordfijrande Hans Eriksson hälsade delägarna
välkomna och ftirklarade varstämman ftir öppnad.

§2.
Att stiimman i behörig ordning blivit utlyst godkändes.

§3.
Till.iusteringsmän valdes Bror Stålnacke och Roger Miiättä.
Protokollet justeras Mandag den 1 I juni kl.15.00 på allmrinnings-
kontoret i Vittangi.

§4.
Stiimman beslutade att röstlåingd tas tiam vid votering.

§\5'
Till stiimmoordftirande intill nästa vårstämma valdes Tore
Johansson.
Till vice stiimmoordftirande intill nästa varståirnma valdes
Hans Eriksson. Allt enligt valberedningens ftirslag.

§6.
Stiimman beslutade aft höst- och vårsttimman annonseras i
Kiruna annonsblad samt på allmänningens hemsida.

Närvarande

Öppnande

Stämmans
Ännonsering

Justerare

Röst-
längden

Val av
stämmoordf.
samt vice'
stämmoordf,

Stämmornas
annonsering
år 2018/2019

§7.
Stämman beslutade om ftiljande arvoden till
Arvoden/ersättningar :

- Stämmoord{tirande
- Vicestämmoordftirande
- Styrelseordforande
- Styrelseledamöter
- Styrelsenssuppleanter
- Protokolljusterare
- Revisorer valda av stiimman
- Valberedningenssammankallande
- Valberedning övriga
- Ersättning per styrelsemöte

Reseersättningar:
Med egen bil40 kr/mil.
Övriga fiirdsätr: Enligr taxa/verifi kat.

fortroendevalda.

2 000 krlår
I 000 kriår
30 000 krlår
5 000 krlår
2 500 krlår
I 000 kr/gång
2 000 kr/år
2 000 kr/år
1 000 kr/år
I 500 krlmöte
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§8.
Förvaltningsberättelse jämte årsredovisningar. balansräkning
samt revisoremas berättelser ftir är 201 7 redovisades.

Stämman beslutar att fästställa balans och resultaträkningen.

Stämman beslutar att resultatet balanseras i ny riikning.

§e.
Stäimman beslutar att ge styrelsen och kassafönaltare ansvarsfrihet
ftir 2017 års ftirvaltning.

§ r0.
Val av ordinarie revisorer fiir år 2019.
valberedningens fbrslag: omval av Ragnar Fängvall och Ingrid
Falle Hedlin. stämman beslutar enligt valberedningens ftirslag.
Val av revisorssuppleanter ftir ar 2019.
Valberedningens ft)rslag är omval av ulf Isaksson och samt nyval
av Gerd Johansson.
St?imman beslutar enlig val beredni ngens florsl ag.

§lt.
Val av valberedning ftr år 2019. Alf .losefsson avsagt sig
omval. Stämman omvalde ledamöterna'fhore Johansson
(sammankallande) och Hans Fängvali.
Nyval av Anders Henriksson.

§ 12.
Styrel seordförande i nformerar:

Allmänningen slyröjer vägkanter under sommaren och hösten 20l g
på skogsbilvägar som är anmälda till allmänningen. Entreprenören
Patric Rosdn utftr slyröjningarna.

Allmänningen har köpt vivungi 6:6. Ansökan om tastighetsreglering
giord till Lantmäteiet.

Ansökan inkommit från Lennart Isaksson, parakka. om älgjakt på
Allmänningen. Önskemål om område niira parakka. Förntirvarande finns
ej några lediga jaktområden. Idag finns möjligheten att ingå i ordinarie
allmännings jaktlag. När och om det i framtiden blir lediga områden så
kommer dessa områden i sedvanlig ordning lottas ut.

Motioner inkommit till stiimman. Meddelas att motioner behandlas under
Höstståimman.

Årsredovisning

Fastställan

Ny räkning

Ansvarsfrihet

Val av

revisorer
och

revisors-
suppleanter

Val av
val-
beredning
fiir år 2019

Meddelanden
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Fråga om att inftira styrelse- och stämmoprotokoll på hemsidan. Styrelsen
meddelar att endast inftra stiimmoprotokoll på hemsidan. Styrelseprotokollen
åir ej offentliga pga att dessa innehåller krinsliga uppgifter om t.ex avtal samt
anbudsupphandlingar Styrelseprotokollen finns på allmtinningskontoret
och granskas av revisorer i samband med revision.

§ 13.

Stiimmoordftiranden Hans Eriksson tackade delägarna fiir visat
intresse och önskade en trevlig sommar och forklarade mötet som
avslutad.

Justeras
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JUKKASJÄnV! sockens skogsallmänning

Närvarolista

Vårstämma, Torsdagen 14 Juni ZOL} kl 19.00.

Församl ingshem met, Vittangi.
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